
 
 

FJL20-20/12/20171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เดินทางโดยสายการบินประจําชาติไตห้วนั          แช่นําแรภ่ายในหอ้งพกัส่วนตวั 

ชมฟารม์แกะชิงจิงทีสวยงาม                 รบัพลงัธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

ช็อปปิง ซีเหมินติงฟ๋งเจียไนทม์าเก็ต     หม ู่บา้นโบราณจิวเฟิน  ชมอทุยานหินทรายเหยห๋ลวิ 

 

SPECIAL 



 
 

FJL20-20/12/20172 
 

วนัทีแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ่งเจยีไนท์มาเกต็ 

05.30 พร้อมกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 8 

เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจา้หนา้ที คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็ค

เอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง 

08.30 นาํท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเทียวบิน

ที CI838บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง ระหว่างการเดินทาง 

13.00 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

และ ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ รอรับ นําท่านเดนิทางสู่  เมืองไถจง ซึงตงัอยูใ่น

ภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนัระหว่างทางใหท่้านไดส้มัผสัธรรมชาติและทศันียภาพของไตห้วนั

ตลอดสองขา้งทางทีรถวงิผา่น  เมืองไถจง เป็นเมืองทีใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของมณฑลไตห้วนั 

ปัจจุบนัเป็นศูนยว์ฒันธรรม  ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะ

ไตห้วนั และยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั เมือง ไถจง เป็นเมืองทีสะอาด

ทีสุดในไตห้วนั เพือท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บา้นเลก็ๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิม

ถูกสร้างขึนเพือเป็นบา้นพกัทหาร แต่กลายเป็นทีอยูอ่ยา่งถาวร และมีความเงียบเหงา ทาํใหต่้อมา 

นายหวง หยงุฝ ู (Huang Yung-fu) ทหารผา่นศึกทีไดส้ร้างภาพวาดทีถือเป็นส่วนหนึงของภูมิ

ทศัน์ทางวฒันธรรมทีสวยงาม และ สร้างความมีชีวติชีวาจากสีสนัของภาพวาดทีเริมจากบา้นหลงั

หนึงไปสู่บา้นอีกหลายๆหลงัในเขตหมู่บา้นสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกียวกบับุคคลทีมี

ชือเสียงในทีวี, พืชสตัว ์ นก, กระบือ และคนพืนเมือง หลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู่ตลาดฟงเจยี

ไนท์มาเกต็ เป็นตลาดทีมีชือเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินทีมีร้านคา้ครบครัน

จาํหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คาํ   อสิระอาหารคํา 

   จากนนั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั CITY RESORT  4*หรือเทียบเท่า  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีสอง ฟาร์มแกะชิงจงิ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วดัพระถังซําจงั-วดัเหวนิอู่-ชิมชาอู่หลง 

อาบนําแร่ภายในห้องพกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

  หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะชิงจิง( Foggy Eden )ใหท่้านไดช้มความงามของฟาร์ม 

ถ่ายรูปกับน้องแกะและใกลชิ้ดธรรมชาติทีน่ารืนรม บรรยายกาศทีเงียบสงบ และภูมิทัศน์ที

สวยงามทีนีจึงไดชื้อว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไมเ้มืองหนาว

มากมายอาทิ กีว ีลูกแพร์ ลูกพลมั และลูกพีช มีสวนดอกไมกึ้งเขตร้อน เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี 

และดอกแคลลาลิลลี  

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั  เมนูอาหารอาหารจนีพืนเมืองบนภูเขา 
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  หลงัอาหารนาํท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึงมีความงดงามราวกบัภาพวาด

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนนาํสู่ยอด

เขา ทีนับจากความสูงระดบั 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบทีมีภูเขา

สลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เสียว ซึงเป็นทีมา

ของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยัน-จนัทรา”จากนนันาํท่าน นมสัการรูปปันพระถงัซาํจงั ทีไดอ้ญัเชิญ 

อฐิัธาตุกลบัมาทีวดัเสวียนกวง เมือปี ค.ศ. 1965 นาํท่านนมสัการ ศาลเจ้าขงจือและศาลเจ้ากวนอ ู

ณ วดัเหวนิหวู่ ซึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซือสัตยห์ลงัจากนนัแวะชิม

ชาอู่หลง บนภูเขาสูงอนัขึนชือของไตห้วนั  พนัธ์ุดี ทีปลูกบนภูเขาสูงอนัขึนชือ และมีคุณภาพของ

ไตห้วนั 

คาํ  รับประทานอาหารคํา เมนูพเิศษสุกชีาบูเชียนเย่ 

 หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมทีพกัEastern Hotels Resorts Yangmei4* 

  หรือเทียบเท่าให้ท่านได้อาบนาํแร่ภายในห้องพกั  

วนัทีสาม  เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-เหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจวิเฟิน- 

 ตลาดซีเหมินติง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึงเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั เพือใหท่้านแวะชิมและ

เลือกซือขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อชือดงัเพอืใหทุ้กท่านไดเ้ลือก

ซือของฝากอนัขึนชือของไตห้วนัจากนนันาํท่านชมศูนย์ germaniumเป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วย

ในการปรับสมดุลใน ซึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ 

ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้างกายสดชืน ลดอาการปวดเมือย 

เทียงรับประทานอาหารกลางวันเมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์เทปันยากไิม่อนั  

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลม

ทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีมีชือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินทีมีรูปทรงแปลกตา

และงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของนาํทะเล ลมทะเล และการเคลือนตวัของเปลือกโลก

เมือหลายล้านปีก่อนทาํให้เกิดการทบัถมของแนวหินจากนัน นําท่านสัมผสับรรยากาศ 

ถนนเก่าจิวเฟิน ทีตงัอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลงจิวเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ทีมี

ชือเสียงตงัแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่องเทียวทีสําคญัแห่งหนึง เพราะนอกจาก

จะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมีชือเสียง ทีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบ

ดงัเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถชืนชมวิวทิวทศัน์รวมทงัเลือก

ชิมและซือชาจากร้านค้าทีมีอยู่มากมายอีกด้วยหลงัจากนัน นาํท่านเดินทางสู่เมืองไทเป 

หลงัจากนันนาํท่านช้อปปิงตลาดซีเหมินติงหรือทีคนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทยมีทงั

แหล่งเสือผ้าแบรนด์เนมสไตล์ว ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่านรักรองเท้ายีห้อต่าง อาทิ 
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ONITSUKA TIGERแบรนด์ทีดงัของญีปุ่นรวมทงัยีห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , 

PUMA,ADIDAS, NIKEแต่ในส่วนของราคาทีประเทศไตห้วนั ถือว่าถูกทีสุดอิสระชอ้ปปิงตาม

อธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคําเมนูเสียวหลงเปาอาหารขึนชือของไต้หวัน  

  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมทีพกัYISU HOTEL 4*หรือเทียบเท่า   

วนัทีสี     COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก 

หลงัอาหารให้ท่านได ้ ช้อปปิงเครืองสําอาง ทีไดรั้บความนิยมหรือรวมทงัพวกยา/นาํมนัและยา

นวดทีขึนชือของไตห้วนัจากนนั นาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึงเป็นแหล่งรวม 

รูปภาพ สิงของต่างๆ ทีเป็นประวติัแทบทงัหมดเกียวกบั ท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตงัแต่สมยัทียงั

เป็นลูกศิษย ์ ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูน้าํประเทศท่านจะไดพ้บกบัการเปลียน

เวรทหารรักษาการหนา้รู้ปันท่านนายพล เจียง ไค เช็คซึงจะมีขึนทุก 1 ชวัโมง บนชนั 4 ของ

อนุสรณ์แห่งนี 

1030  นําทุกท่านเดินทางสูส่นามบินเถาหยวนเพือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระระหวา่งทาง  

1320  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทียวบินที CI 835 

1600  ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

  

เงือนไขและราคา 

 
**กรุณาอ่านสกันิดก่อนจองเนืองจากการเดินทางเขา้ไตห้วนัโดยการยกเวน้วีซ่าใหก้บัประเทศไทยนัน สามารถใชไ้ดแ้ต่หนังสือ
เดินทางทวัไป หากท่านใดใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหน้า เนืองจาก หนังสือเดินทางขา้ราชการ
ไทย ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่า (ตอ้งยืนวีซ่าเท่านันถึงสามารถเขา้ไตห้วนัได)้  หากท่านใดส่งสาํเนาหนังสือเดินทางใหก้บับริษัทใน
วนัจองทวัร ์และถา้หากวนัทีเดินทางท่านไม่ไดใ้ชห้นังสือเดินทางเล่มทีใหส้าํเนากบัทางบริษัท หรือ นําหนังสือเดินทางประเภท

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดยีวจา่ยเพมิ 

15 – 18 JAN’18 20,999 20,999 20,999 19,999 3,200 
18 – 21 JAN’18 21,999 21,999  21,999 20,999 3,200 
01 – 04 FEB’18 21,999 21,999 21,999 20,999 3,200 
08 – 11 FEB’18 21,999 21,999 21,999 20,999 3,200 
22 – 25 FEB’18 21,999 21,999 21,999 20,999 3,200 
07 – 10 MAR’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,200 
16 – 19 MAR’18 22,999 22,999 22,999 21,999 3,200  
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อืนมาใช ้โดยไมแ่จง้ใหท้างบริษัท ทราบล่วงหนา้  ทางบริษัทไมส่ามารถรบัผิดชอบใดๆได ้หากท่านโดนปฎิเสธ จากสายการบิน 
หรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทงัไทยและไตห้วนั จึงเรียนใหท่้านลูกคา้ทุกท่านรบัทราบ และอายุของหนังสือเดินทางตอ้งมากกวา่ 
6 เดือน นับจากวนัทีเดินทางเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของหนังสือเดินทางของตวัท่านเอง   
 

ราคานี รวมภาษีนาํมนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพมิขึนหลงัจาก 
วนัที  06 ธนัวาคม  2560  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

**กรุป๊ 15 ทา่นออกเดินทาง** 
**หนงัสือเดินทางขา้ราชการ ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่าไตห้วนั หากใชห้นงัสือขา้ราชการเดินทางตอ้ง  ยนืวีซ่า

เทา่นนั** 
สาํหรบัผูเ้ดินทางทีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน,ภยัธรรมชาติ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ขนีไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีจาํนวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่ม
เดินทางดว้ยโดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรือออกตวัโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ 
ก่อนทุกครงั มิฉะนัน 

ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทงัสิน *** 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ทงันีขนึอยูก่บัภาวะอากาศ ภยัธรรมชาติ และเหตุ
สุดวสิยัต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้จะปรบัเปลียนเพิมเติมตามความเหมาะสมของสถานการณโ์ดยบริษัทจะรกัษา
ผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญัไมส่ามารถคืนเงินได ้

อตัรานีรวม 
1. คา่ตวัเครอืงบิน ชนันักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 
ประสงคอ์ยูต่่อ จะมีคา่ใชจ้่ายทีทางสายการบินกาํหนด  
2. คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1หอ้ง) 
5. คา่อาหารตามทีระบุในรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 
7. คา่กระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (นําหนัก 30 กิโลกรมั)  
8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทงันียอ่มอยู่ในขอ้จาํกดั
ทีมีการตกลงไวก้บั บริษัทประกนัชีวติ *(สาํหรบัผูสู้งอายุ 70 ปี ขนึไป วงเงินประกนั ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารกัษาอยูใ่น
ขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัท ประกนัชีวิตตามเงือนไขของกรมธรรม ์) 
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อตัราไม่นีรวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ ,คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คา่นําหนักเกิน
จากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่
กระเป๋าเดินทางทีชาํรุดหรือของมีค่าทีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
4. คา่ธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขนึราคา 
5. คา่ธรรมเนียมวซี่า 
6. คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกคา้เด็กชาํระเงินเท่าผูใ้หญ่), คา่ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่
ความประทบัใจ 
 
เงือนไขในการสาํรองทีนงั  
- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มสาํเนาพาสสปอรต์ชาํระงวดแรก8,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้ม
สาํเนาหนงัสอืเดินทาง ทมีีอายุเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวันทเีดินทาง 
-งวดทีสอง ก่อนเดินทาง 21 วนั 
การยกเลิกสาํหรบัการจอง 
* สาํหรบัผูโ้ดยสารทีทางบริษัทฯ เป็นผูย้นืวีซ่าให ้เมือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วนัขนึไป คืนเงนิทงัหมด  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขนึไป คืนเงนิทงัหมด ยกเวน้มดัจาํ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั ขนึไป ขอสงวนสิทธิคืนเงินในทุกกรณี 
* เปลียนวนัเดินทาง กรุณาแจง้มากกว่า 25 วนักอ่นการเดินทาง หากแจง้น้อยกว่า 25 วนั ขอสงวนสิทธิการเปลียนวนั
เดินทาง  
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน และ/หรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านหรือคณะผูเ้ดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนีบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินใหท้งัหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซี่าซึงไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลเพมิเติมเรอืงตวัเครืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
คา่ใชจ้่ายส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัทีนังของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการ ออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน 
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ขอ้มูลเพมิเติมเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin/Double)  
และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 
2. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพักอาจเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ 
ปรบัเปลียนเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมในไตห้วนัทุกโรงแรมจะมี Wifiหรือสาย Land บริการอินเตอรเ์น็ต, ไดรเ์ป่าผม, กานํารอ้น บริการใหฟ้รี 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัทีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเทียวติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไตห้วนั 
***สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย สามารถเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า  
หากเป็นหนงัสือเดินทางราชการไทยเล่มสีนาํเงิน ตอ้งขอวีซ่าไตห้วนัตามปกติ เอกสารดงันี 
1.หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง (สาํหรบัท่านทีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามา
ประกอบการยืนวีซ่า 

ดว้ย เพือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือสาํหรบัประทบัวซี่าอยา่งน้อย 2 หนา้ 

2.รูปถ่าย 
   - รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิว จาํนวน 2 ใบ  
   - (ใชรู้ปสีพืนหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6เดือน ,สติกเกอรใ์ชไ้ม่ได,้  
   - หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั)  
3.หลกัฐานการเงิน  
  - สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบนัให้
เรียบรอ้ยก่อนถ่าย 
สาํเนา) พรอ้มเซ็นชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  
  - หรือรายการเดินบญัชี (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณายืนขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั  
4.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน)  
  - กรณีเป็นพนักงาน 
หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน และ วนัเรมิทาํงาน  
  - กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทงัเซ็นชือ
รบัรองสาํเนา  
  - กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน) 
หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา 
5.สาํเนาทะเบียนบา้น/สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) กรุณาเซ็นชือ
รบัรองสาํเนาทุกฉบบั  
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   - กรณีทีเด็กอายุตาํกวา่ 20 ปี  
* ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง และตอ้งทาํจดหมายชีแจงวา่เดินทางพรอ้มใครและมีความสมัพนัธ์กนั
อย่างไร พรอ้มทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  
* เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น 
เช่น สาํเนาใบหย่า พรอ้มทงับนัทึกการหย่าซึงแสดงวา่เป็นผูร้บัผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอื้น จะตอ้งมีหลกัฐาน
รบัรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น หนังสือรบัรองบุตร บุญธรรม เป็นตน้ 
- กรณีสมรสแลว้ 
สาํเนาทะเบียนสมรส พรอ้มทงัเซ็นชือรบัรองสาํเนา 
- กรณีเป็นผูสู้งอายุ 60ปีขึนไป ไมต่อ้งใชเ้อกสารการงาน  

ขอ้ความซึงถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกียรติซึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางทีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานทีท่องเทียวพรอ้มทงัการสมัมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทงันีทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพกั ยานพาหนะ, อนัเนืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอัตราแลกเปลียน
เงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศ
ไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวา่งการเดินทางท่องเทียวทงัใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงือนไขที
บริษัทฯ ทีรบัประกนัในกรณีทีผูร้่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิ
ใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า ทงันีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซึง
ร่วมเดินทางเป็นสาํคญั   


